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إجناز بعضها أقل من املتوقع كالقسائم واملباني العامة والطرق واخلدمات الرئيسية

»بيتك«: تباين إجناز »السكنية«
 ملشاريع بـ 270 مليون دينار في الربع الثالث

مشروعات بقيمة 38 مليون 
دينار إلنشاء وإجناز املباني 
العامــة في مشــروع شــمال 

غــرب الصليبخــات، ونحو 
9.9 ماليني دينــار في مدينة 
صبــاح األحمــد، وحوالي 3 
ماليني دينار باإلضافة إلى نحو 
١.٦ مليون دينار في مشروع 
النسيم اإلسكاني، الستكمال 
مشروعات الطرق الرئيسية 
واخلدمات الكهربائية املتنوعة 
وكذلــك مشــروعات متديــد 
وصيانة الكابالت الكهربائية، 
وقــد قاربت املؤسســة على 
إنهاء مشروعات تقدر قيمتها 
بحوالي 88.٢ مليــون دينار 
وبنسبة إجناز تفوق الـ8٠% في 
مدن صباح األحمد ومشروعي 
توســعة الوفرة وأبو حليفة 

اإلسكاني.
وبنّي التقرير ان املؤسسة 
قد اســتكملت خــالل الربع 
بعــض  تنفيــذ  الثالــث 
التــي بدأتهــا  املشــروعات 
فــي الفترة املاضيــة وذلك 
بنســب إجناز متفاوتة في 
مشــروعات تقــدر قيمتهــا 
بنحو ٢7٠ مليون دينار، إال 
أن تنفيذها لم يتطابق بشكل 
كامل مــع جدولهــا الزمني 
طبقا للخطة، كما أن إجناز 
بعض من تلك املشــروعات 
مازال أقل مــن املتوقع مثل 
مشروعات القسائم واملباني 
العامــة والطرق واخلدمات 

الرئيسية.
وقال التقرير ان املؤسسة 
شرعت في تنفيذ مشروعات 
جديدة تقــدر قيمتها بنحو 
٢9٠ مليون دينار بدأت في 
إعداد جدولها الزمني خالل 
الربــع الثالــث مــن العــام 
احلالــي، منها مشــروعات 
تقــدر بنحــو ٢88 مليــون 
دينار في مشــروع جنوب 
املطالع االسكانى، وحوالي 
١.8 مليون دينار في منطقة 
شــمال غــرب الصليبخات 
وفي مدينــة صباح األحمد 
وفقا للخطة التي وضعتها 

املؤسسة.

مخططا لها، وقد اقترب تسليم 
وإجناز بعض منها في الربع 
الثالث من العام احلالي منها 

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( إن 
املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية تهدف إلى إجناز 
أكثــر مــن 3٦ ألــف وحدة 
ســكنية حتــى عــام ٢٠١7، 
وفقا لشروط فنية صارمة 
وضعتها املؤسســة لتنفيذ 
املدن السكنية  مشــروعات 
اجلديدة، ويلبي ذلك العدد 
من املشــروعات الســكنية 
جانبا من الطلبات السكنية 

املتراكمة.
وأكد التقرير جناح جهود 
املؤسسة في تلبية عدد من 
الطلبــات الســكنية خــالل 
الربع الثالث، لينخفض عدد 
القائمة  الطلبات اإلسكانية 
الى ١٠3 آالف طلب مقدم منذ 
عــام ١985 حتى آخر تقرير 
صــادر في شــهر ســبتمبر 
٢٠١٦، فيمــا بلغت الطلبات 
اإلسكانية القائمة منذ بداية 
العــام 4.7٢5 بحســب آخر 

تقرير. 
واشار التقرير الى توزيع 
املؤسسة ٢.4١3 قسيمة خالل 
شهري أغسطس وسبتمبر 
من العام احلالي في الضاحية 
الثانية عشــرة من مشروع 
جنوب املطالع طبقا جلدول 
التوزيعات املقترحة للسنة 
املاليــة ٢٠١٦/ ٢٠١7، فيمــا 
تخطط املؤسســة لتوزيع 
4.٢8٠ قســيمة خالل الربع 
الرابع في نفس املشــروع، 
ما قد يخفف من حجم األزمة 
اإلسكانية في البالد بزيادة 
حجم املعروض من األراضي 

السكنية اجلديدة.
وكشف التقرير عن جناح 
املؤسسة بالتعاون مع بعض 
الشركات في تنفيذ مشروعات 
خططت املؤسسة إلنشائها في 
4 مناطق رئيسية جديدة، وما 
تســتلزمه من طرق وإنشاء 
األبنية اخلدمية والرئيســية 
لها ومشــروعات أخرى كان 

تعتزم تنظيم مؤمتر في فبراير القادم

مشعل الصباح: »التحكيم التجاري« تواجه ضغوطاً لنقل مقرها

وأفــاد بأن هيئة احملكمة 
تواجه ضغوطا لنقل مقرها 
مــن الكويت لدولــة أخرى، 
مشيرا الى أن اجتماع هيئة 
احملكمة الذي عقد أخيرا في 
القاهــرة أعرب عــن أمله أن 
يكون صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد رئيسا 

فخريا للمحكمة ليصبح راعيا 
للعدالة العربية.

مــن جهتــه، قــال األمني 
العام للمحكمة أشرف النمر 
ان احملكمــة تعــد ســلطة 
قضائية مستقلة تعمل عربيا 
ودوليا وتتمتع بالشخصية 
االعتبارية القانونية التامة 
ولها كل احلصانات واملزايا 
وأحكامهــا ملزمــة جلميــع 

األطراف احمللية والدولية.
وأضاف أن احملكمة تفصل 
في كل املنازعات والدعاوى 
القضائيــة بأحــكام نهائية 
واجبة النفاذ في جميع الدول 
ضمن اتفاقيات جامعة الدول 
العربية لتنفيذ االحكام بني 

أعضائها العرب.
وذكر أن احملكمة تختص 
قواعــد  تطبيــق  بضمــان 
التحكيم الدولي التي أقرتها 
جلنة األمم املتحدة للقانون 
التجاري الدولي أو غير ذلك 
من قواعد وإجراءات التحكيم 
األخرى مثل التحكيم احلر.

مؤمتــر فــي مطلــع فبراير 
القادم الســتعراض أهدافها 
وتطلعاتها وقرارات اجلمعية 
العمومية التأسيسية وجدول 
اعمالهــا وخطــة وبرامــج 
العمل املســتقبلي للمحكمة 
لبدء إجناز مســيرة أعمالها 

وممارسة أنشطتها.

رئيــس احملكمــة  قــال 
العربيــة للتحكيم التجاري 
وتســوية املنازعات الشيخ 
مشــعل املالك الصبــاح: إن 
احملكمة تعد نواة فاعلة لدعم 
استراتيجية النمو االقتصادي 
وتنويع مصادر الدخل ورفع 
معدالت املــوارد للموازنات 
العامة لدول اخلليج واملنطقة.

وأضاف في بيان صحافي 
ان قضايا املنازعات التجارية 
العربية والتي تقدر باآلالف 
وتطلب تعويضات مباليني 
الدوالرات أصبحت في حاجة 
عاجلة لوجود محكمة رسمية 
تفصــل فــي تلــك القضايا 

واملنازعات.
وأوضح أن احملكمة التي 
مت اشــهارها أكتوبر املاضي 
ومقرها الكويت تســتقطب 
حاليا اخلبراء واملستشارين 
مــن ذوي اخلبرة في قضايا 

التحكيم التجاري.
وقــال إن هيئــة احملكمة 
تعكــف حاليا علــى تنظيم 

لقطة جماعية لألعضاء املؤسسني للمحكمة 

الدوالر قرب أعلى مستوى في 9 أشهر
لندن ـ رويترز: اســتقر الدوالر قرب أعلى 
مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل 
الني الياباني امس بعدما قفز مع ارتفاع العائد 
على الســندات األميركية بعد إعالن تفاصيل 
اتفاق منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( 

بشأن خفض اإلنتاج النفطي.
وما زالت غالبية البنوك تركز على احتمال 
حتقيق املزيد من املكاســب للعملة األميركية 
حيــث تتوقع أن سياســات الرئيس املنتخب 
دونالد ترامب ـ التي تشــمل خفض الضرائب 
واإلنفاق وإجراء تعديالت جتارية ـ ســتؤدي 
إلــى زيادة النمو وضغوط على األســعار في 

الواليات املتحدة.
لكن عدم صعود الدوالر أمام اليورو من جديد 

فوق ١.٠٦ دوالر في التعامالت األوروبية املبكرة 
يشير إلى أنه رمبا يكون هناك بعض اإلنهاك 
في موجة صعود بدأت قبل شهرين وتعمقت 
منذ فوز ترامب في االنتخابات الرئاســية في 
الثامن من نوفمبر.  وبلغ مؤشر الدوالر الذي 
يقيس أداء العملة األميركية أمام ســلة من ٦ 
عمالت رئيسية ١٠١.4٢ بعد صعوده إلى 83.١٠١ 
واقترابه من أعلى مستوى في ثالثة عشر عاما 
ونصف العام عند ١٠٢.٠5 في األسبوع املاضي.
وجرى تــداول الــدوالر مقابــل ١١4.١7 ين 
بانخفــاض نســبته ٠.٢5% خــالل اليــوم من 
مستوى الذروة الذي بلغه عند ١١4.83 ينا في 
املعامالت اآلســيوية وهو أعلى مستوى منذ 

منتصف فبراير.

الذهب يهوي ألدنى مستوى في 10 أشهر
لندن ـ رويترز: هوت أســعار الذهب ألدنى 
مستوى منذ فبراير امس مواصلة خسائرها بعد 
أكبر انخفاض شهري لها في أكثر من 3 أعوام، 
حيــث عزز ارتفاع أســعار النفــط العائد على 
السندات مما قلص اإلقبال على املعدن النفيس 

الذي ال يدر فائدة كاستثمار بديل.
وفقد الذهب أكثر من 8% في نوفمبر متأثرا 
بصعود الدوالر والعائد على سندات اخلزانة 
وبدعم مــن توقعات بأن مجلــس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي األميركي( يســتعد 
لرفع ســعر الفائدة للمــرة الثانية خالل عقد 

من الزمان هذا الشهر.
وانخفض الذهب في املعامالت الفورية 4.٠% 
إلى ١١٦8.٢7 دوالرا لألوقية )األونصة( ونزل 
الذهب فــي العقود األميركية اآلجلة تســليم 
فبراير بواقع أربعة دوالرات إلى ١١٦9.9٠ دوالرا 
لألوقيــة. ومن بني املعادن النفيســة األخرى 
نزلت الفضة ٠.7% إلــى ١٦.35 دوالر لألوقية 
وانخفض البالتني ٠.7% إلى 9٠4.75 دوالرات 
لألوقية بعدما وصل ألدنى مستوى منذ الثامن 
من فبراير في وقت سابق من اجللسة عند 895 

دوالرا لألوقية.

البورصة: »وربة« بديالً لـ »أهلي متحد« في مؤشر كويت 15

»بوبيان الدولية«: توصية بخفض رأس املال %50

تعيني رئيس تنفيذي جديد لتابعة لـ »املباني«

أعلنت بورصــة الكويت بأنه متت عملية 
مراجعة مؤشر كويت 15 في نهاية شهر نوفمبر 

املاضي، ونتج عن عملية املراجعة ما يلي:
خروج البنك األهلــي املتحد )املتحد( من 

القائمة، ودخول بنك وربة بديال عنه.
أما شركات االحتياط فهي شركة طيران 

اجلزيرة »اجلزيــرة«، ومجموعة الصناعات 
الوطنية »صناعات«، والشركة التجارية العقارية 

»التجارية«.
وسيتم تطبيق نتائج عملية املراجعة بعد 
إقفال املؤشر في ثالث يوم خميس من شهر 

ديسمبر اجلاري املوافق 15 ديسمبر 2016.

أوصى مجلس إدارة شركة صناعات بوبيان 
الدولية القابضة، في اجتماعه الذي انعقد األربعاء 
املاضي، بتخفيض رأسمال الشركة من 30 مليون 
دينار إلى 15 مليون دينار، بخفض نســبته 
50%. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، 

أن التخفيض ســيكون بعد موافقة اجلمعية 
العامة العادية وغير العادية واجلهات الرقابية 
املختصة بهذا الشأن، موضحة أن الغرض من 
التخفيض هو إطفاء اخلسائر املتراكمة على 

الشركة من السنوات السابقة.

أعلنت شركة املباني تعيني رئيس تنفيذي 
جديد لشركة شمول القابضة )شركة تابعة ملباني( 
باململكة العربية السعودية. وقالت الشركة في 

بيان لبورصة الكويت: إن الشركة قامت بتعيني 
ياسر مصطفي ديب في منصب الرئيس التنفيذي 

لشركة شمول القابضة اعتبارا من أمس.

رويتــرز: أظهــرت بيانات أمــس أن معدل 
البطالــة في منطقة اليورو انخفض إلى أدني 
مســتوى في سبع ســنوات في أكتوبر، وأنه 

تراجع ألقل من ١٠% للمرة األولى منذ ٢٠١١.
وقال مكتب اإلحصاء التابع لالحتاد األوروبي 
)يوروســتات(: إن معــدل البطالة تراجع إلى 
9.8% فــي أكتوبر مقارنة مع 9.9% في القراءة 
املعدلة لسبتمبر. وكان يوروستات حدد القراءة 
األولية ملعدل البطالة في سبتمبر عند ١٠.٠%.

وانخفض معدل البطالة تدريجيا من ذروته 
التي بلغت ١٢.١% في أوائل ٢٠١3 غير أن املعدل 
مازال فوق مستويات جرى تسجيلها قبل األزمة 
املالية العاملية التي بدأت في ٢٠٠8. وفي مارس 

من ذلك العام المس املعدل مستوى متدنيا بلغ 
7.٢%. وقال يوروستات إن عدد العاطلني عن 
العمل بلغ نحو ١5.9 مليون شخص في منطقة 
اليورو التي تضم ١9 دولة وهو ما يقل بواقع 
١78 ألفا عن املســتوى املســجل في ســبتمبر 

وبواقع ١.١٢ مليون عن مستواه قبل عام.
وفيمــا يخص االحتــاد األوروبي ككل بلغ 
معدل البطالة 8.3% بانخفاض مقداره عشــر 
نقاط مئوية مقارنة مع سبتمبر ليسجل أدني 

مستوى منذ فبراير ٢٠٠9.
وباملقارنة مع الفترة ذاتها من العام املاضي 
انخفــض معدل البطالة فــي ٢4 دولة من بني 
دول االحتاد األوروبي البالغ عددها ٢8 دولة.

البطالة في »اليورو« ألدني مستوى بـ7 سنوات

أخبار البورصة

saraljsim@رأي
saraalqanaey@gmail.com

المحامية سارة الجاسم القناعي

ما هو حق الشــفعة ؟.. الشفعة هي حق لكل من 
يشترك مع أشخاص آخرين في عقار أو منقول، 
وعندما يرغب البائع في بيع حصته يجوز للشفيع 
احللول محل املشــتري عند البيــع. اما اذا تعدد 
الشفعاء فيكون اســتحقاق الشفعة في العقار أو 
املنقول مبقدار نصيب كل منهما فيها. طبقا لنص 
املادة 892 من القانون املدني الكويتي مرسوم رقم 
67 لســنة 1980 الذي ينص على »يثبت احلق في 
الشفعة للشريك في الشيوع اذا بيعت حصة من 
املال الشائع لغير الشركاء، وإذا تعدد الشفعاء كان 

استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه«.
 وقد وضعت الشفعة وقاية للشفيع من أي ضرر 
قد يصيبه من شريك أو جار وهي متروكة حملض 
إرادته يأخذها أو يتركها. وال تكون الشفعة إال في 
العقار أو ما يتبعه من بناء وال جتوز الشــفعة في 

املعامالت التجارية. 
والشفعة ال يجوز احلجز عليها من قبل دائني الشفيع 
ألنها ليست حقا عينيا أو شخصيا ولكنها رخصة 
للشفيع له احلق ان يقبلها أو يرفضها، وأيضا ال 
جتوز فيها االحالة لشخص آخر الن الشفعة تكون 
متصلة بشخص الشفيع، ولكن على الرغم من ان 

الشفعة رخصة إال انه يجوز لها ان تورث. 
وأود االشارة الى انه يجب على البائع الذي يرغب 
في البيع ان يقوم بتوجيه إنذار رســمي للشفيع 

يعلمه فيه بالبيع وبكل بيانات البائع واملشــتري 
والثمن املتفق عليه وطريقة الدفع وإال كان البيع 
باطال. طبقا لنص املادة 896 من القانون سالف الذكر 
التي تنص على »ألي من البائع واملشتري ان يوجه 
للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع ويجب ان 
يشتمل اإلنذار على البيانات اآلتية وإال كان باطال، 
اسم كل من البائع واملشتري ولقبه وموطنه، بيان 

املبيع بيانا كافيا، بيان الثمن وشروط البيع«.
أما على من يرغب في االخذ بالشفعة فعليه اعالن 
كل من البائع واملشتري إعالنا رسميا وذلك خالل 
15 يوما من تاريخ علمه بالبيع وإال يسقط حقه في 
الشفعة، وميكن له رفع دعوى بالشفعة يختصم 
فيها كل من البائع واملشــتري وذلك خالل ثالثني 
يوما من تاريخ اعالنه على أن يودع كامل ثمن البيع 
في ادارة التنفيذ وإال سقط حقه في الشفعة. وذلك 
بناء على نص املادتني 897 و897 من ذات القانون 
التي تنص على »من يريد االخذ بالشفعة ان يعلن 
رغبته فيها رســميا الى كل من البائع واملشتري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإال 
ســقط حقه ويجب على الشفيع ان يرفع الدعوى 
بالشفعة على كل من البائع واملشتري خالل ثالثني 
يومــا من تاريخ اعالن رغبته، وذلك بعد ان يودع 
خزانة ادارة التنفيذ كل الثمن احلقيقي الذي حصل 

به البيع، وإال سقط حقه«.

حق الشفعة

انطالق مهرجان »سما مول وعربية مول التسويقي«

وأعلــن عن فوز )١١ فائزا( 
من خالل السحب الذي مت أثناء 
فعاليــات املهرجــان بحضور 
منــدوب مــن وزارة التجارة، 
موضحا أن املهرجان يســتمر 
حتى ٢٦ فبراير املقبل ليساهم 
ضمن مهرجان التســوق لهال 
فبراير وذلــك بحضور نخبة 
من الشــخصيات االقتصادية 

واالجتماعية والفنية.
وبــني ان املهرجــان شــهد 
منــذ يومــه األول إقباال كبيرا 
مــن اجلمهــور، الــذي حضر 
للتعرف على أحدث املنتجات 
التي تعرضها احملالت القائمة 

فــي املجمعني، مشــيرا الى ان 
املنطقة متتاز بكثافة سكانية 
هائلــة تضــم نحــو ٢٢٢ الف 
نسمة، حيث يهدف املهرجان 
الستقطاب وجذب اجلماهير.

ولفــت إلى أن »ســما مول 
والعربية مول« مت تشييدهما 
على احــدث التصاميم بهدف 
تقدمي منوذج تسويقي يشكل 
عالمة بارزة بني أسواق الكويت 
التجارية في خطوات تعكس 
تطــور احلركــة التجارية في 
الكويــت فــي ضوء املســاعي 
الســوق االستهالكي  لتطوير 

احمللي.

املتســوقني لتنوع األنشــطة 
املتواجدة  التجارية واحملالت 
مبجمعي »ســما مول وعربية 
مول«، مشيرا الى انه يتضمن 
برنامجا أسبوعيا حافال بالعديد 
مــن األنشــطة والفعاليــات 
الترفيهيــة للصغــار والكبار 
والتي تتميز بأجوائها العائلية، 
ويجمــع املهرجــان كل أفــراد 
العائلــة عبر هــذه الفعاليات 
النوعية والترفيهية والعروض 
املميــزة والفريــدة من نوعها 
والتــي مت اإلعداد لها بشــكل 
جيد، وذلك إلضفاء أجواء من 
البهجة والسرور على اجلميع.

وســط أجــواء احتفاليــة 
كبــرى وحضــور جماهيري 
متميــز، وســحوبات كبــرى 
وهدايا وجوائز عينية، انطلقت 
فعاليات مهرجان »ســما مول 
وعربية مول« مبنطقة العقيلة.
وقــال الرئيــس التنفيذي 
لشركة جزيرة وربة العقارية 
عبداهلل العصيمي، ان مهرجان 
سما مول وعربية مول يعمل 
علــى توزيع عدد من اجلوائز 
)مقابل كوبونات السحب( طوال 
فترة املهرجــان، موضحا انها 
تتضمن اجلوائز، سيارات رجن 
روفر، ســيارات بي ام دبليو، 
باإلضافة الى جوائز من أشهر 
العالمــات التجاريــة العاملية 
مثل، فان كليف، األملاس احلر، 
بلغاري، شوبارد، فيرساتشي، 
تاج، ايفون7، فضة، شاشــات 
LED، أجهزة كهربائية، تذاكر 
سفر مع إقامة إلى دبي، تركيا، 
عمــرة، وغيرها مــن اجلوائز 
واملفاجآت املشــوقة. وأضاف 
العصيمي ان املهرجان يسعى 
إلى حتريك الوضع االقتصادي 
وتنشــيطه، من خــالل جانب 
العروض والفعاليات املتواصلة 
علــى )اربــع شــهور( والتي 
ســتجذب أعــدادا كبيــرة من 

حلظة اعالن الفائزين خالل فقرات املهرجان عبداهلل العصيمي

النمر: احملكمة تفصل 
في املنازعات بأحكام 

واجبة النفاذ

املهرجان يستمر 
حتى 26 فبراير 

املقبل


